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L'ESPLUGA CIUTAT PUBILLA DE LA 
SARDANA, 50 ANYS

L’any 1960 l’en� tat Obra del Ballet Po-
pular va ins� tuir el Dia Universal de la 
Sardana i la proclamació de la Ciutat 
Pubilla de la Sardana. L’objec� u era re-
conèixer cada any un municipi per la 
seva tasca de foment i difusió de la sar-
dana. I l’any 1969 la nostra vila � ngué 
l’honor de ser designada com a X Ciu-
tat Pubilla de la Sardana.
La tradició sardanista a l’Espluga es re-
munta fi ns l’any 1908 quan s’esmenta 
per primer cop una audició de sarda-
nes durant la Festa Major del Balnea-
ri de les Masies (15 d’agost); pocs anys 
després, el 1916, amb mo� u de l’aplec 
de joventuts nacionalistes que se ce-
lebrà al mones� r de Poblet, es balla-
ren sardanes a la plaça del mones� r. 
Hi ha citades també diverses audicions 
a la vila (concretament els anys 1929 i 

Lliurament de la fl ama de la sardana de 
la pubilla oloti na (1968) a la pubilla es-
pluguina Trini Marsal (1969)

1935). Finalment, l’any 1949 es va ce-
lebrar el primer concurs a l’Espluga, 
amb la par� cipació de 12 colles. 

Tanmateix no s’entendria la designa-
ció de l’Espluga com a Ciutat Pubilla 
1969 sense la inauguració del Casal de 
l’Espluga el 1965 i la creació l’any se-
güent de la colla sardanista Joventut 
Espluguina, que va dur a terme una in-
gent ac� vitat en favor de la promoció 
de la sardana.  Va ser aquesta colla d’es-
pluguines i espluguins, amb el suport 
de la colla sardanista Rosa de Reus i de 
l’associació Espluguins de Fora Vila els 
qui � raren endavant l’organització de 
l’esdeveniment. Per primera vegada 
des de la Segona República la bande-
ra catalana tornà a onejar als carrers 
de la vila i presidí el balcó del Casal.
Com en totes les proclamacions, es va-

ren dur a terme una sèrie d’actes molt 
simbòlics i emo� us:
El missatge al món sardanista s’enco-
manà al gran pintor Joan Miró: “Que 
el perfum d’aquesta rosa vermella que 
és la SARDANA, oberta en ple cel blau, 
ens dongui a tots, arreu del món, una 
sang ben catalana”.
Com a pubilla universal de la sardana 
s’escollí l’espluguina Trini Marsal i Prats, 
de cal Nicolau. Foren dames d’honor 
Joana Amigó i Guasch, Filo Farré i An-
guera, Regina Mascaró i Corella, Mont-
serrat Roig i Bonet, Josefi na Salvadó i 

Monument a la sardana, obra de J. Miret

Joana Amigó i Guasch

Filo Farré i Anguera
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Òdena i Paquita Vidal i Bonet. 
El monument commemora� u, obra de 
l’escultor Josep Miret i Llopart, es bas-
�  a la plaça del Casal.
La sardana del pubillatge “L’Espluga de 
Francolí” s’encarregà a Josep Maria 
Bernat i Colomina.
La lliçó magistral la va impar� r el di-
rector musical Lluís Virgili i Farrà, que 
dirigí durant molts anys l’Orfeó Lleida-
tà.
La medalla al mèrit sardanista es lliu-
rà al compositor Josep Baró i Güell.
Finalment, la clau que cada ciutat pu-
billa confeccionava i es col·locava en 

un gran clauer que guardava durant 
tot l’any la vila que ostentava el � tol, 
la va crear l’espluguí artesà del ferro 
Biel.
Però l’Espluga, a més, feu una nova 
aportació a la celebració del pubillat-
ge: la incorporació a la festa de la rot-
llana dels infants, fruit del treball d’en-
senyament de la sardana als nens i a 
les nenes de les escoles durant setma-
nes. 
Un altre espluguí, Jordi Trullols, il·lustrà 
la portada del programa commemora-
� u amb un dibuix de la Font Baixa tot 
incorporant-hi una ballada de sarda-

nes. També fou l’autor del dibuix del full 
commemora� u de la festa editat per la 
Parròquia de Sant Miquel, en aquest cas 
amb l’Església Vella, una ballada de sar-
danes i la San� ssima Trinitat. 
A par� r de 1966 l’Obra del Ballet Po-
pular establí la tradició d’una carava-
na que duia la Flama de la Sardana des 
de la població que havia ostentat el pu-
billatge fi ns a la nova vila proclamada 
com a ciutat pubilla. En el nostre cas 
es dugué a terme la IV Caravana de la 
Sardana, que sor�  de Barcelona per di-
rigir-se a Olot, Ciutat Pubilla 1968, i 
adreçar-se tot seguit a l’Espluga.

Regina Mascaró i Corella Montserrat Roig i Bonet Josefi na Salvadó i Òdena Paquita Vidal i Bonet

Portada del programa il.lustrat per Jordi 
Trullols

Full commemorati u editat per la Parrò-
quia de Sant Miquel 

Programa de la IV Caravana de la Sar-
dana
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Els inicis del pubillatge espluguí se 
celebraren el dissabte 19 d’abril amb 
una cercavila dels grallers del Ven-
drell, el pregó (un poema de mossèn 
Ramon Muntanyola) i una primera 
ballada de sardanes. L’endemà 20 
d’abril, diumenge, fou el dia gran de 
la proclamació: cercavila, proclama-
ció oficial com a ciutat pubilla, mis-
sa, recepció de la caravana, inaugu-
ració del monument, acte al Teatre 
del Casal amb la lectura del missat-
ge al món sardanista i lliçó magistral.
Després se celebrà l’aplec de sarda-

nes i el dinar de germanor. A la tar-
da es dugué a terme un festival fol-
klòric al Teatre del Casal amb la par-
ticipació dels orfeons de l’Espluga i 
de Montblanc, un concert de sarda-
nes de la Cobla Barcelona, amb l’es-
trena de la sardana “L’Espluga de 
Francolí” de Josep Maria Bernat, l’ac-
tuació dels cantautors Guillem d’Efak 
i Dolors Laffitte i l’exhibició de dan-
ses catalanes per part de l’esbart Sant 
Julià de l’Arboç. La jornada finalitzà 
amb la ballada de comiat a la plaça 
del Casal.

Després de la celebració del pubillat-
ge es mantingué durant molts anys 
la vitalitat sardanista a la vila fomen-
tada per la Secció Sardanista del Ca-
sal, amb els cursets d’ensenyament 
per aprendre a ballar la sardana, la 
celebració dels aplecs anuals (inici-
ats l’any 1967 primer a l’ermita de la 
Santíssima Trinitat i després a la vi-
la), i les diverses audicions i concur-
sos de colles, així com un concurs fo-
togràfic vinculat a la celebració dels 
aplecs.
L’any 1979 es commemorà el desè 

aniversari del pubillatge en el 
marc del XIII aplec de la sar-
dana i l’any 1994 la revista “El 
Francolí” dedicà un ampli re-
portatge a la proclamació en 
motiu del 25è aniversari de 
l’efemèride. Ara, en recordar 
aquella festa de fa ja 50 anys 
encara ens emociona pel que 
va suposar de reafirmació de 
la nostra cultura i del nostre 
sentiment com a nació.  

Jordi Roca i Armengol
Centre d’Estudis Locals
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